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Eerste zeeforellen gevangen in de vistrap van Borgharen 
Tekst: H. Bakker (Rijkswaterstaat Limburg)  
Foto’s: Berry Offermand & Reen van Beek (hengelsportvereniging Visstand Verbetering Maas)  
 
Op 4 juni was het zover: tot onze vreugd deden we de eerste vangst van een zeeforel van 53 cm in de vistrap van 
Borgharen. De vistrap werd dit voorjaar bemonsterd met een fuik om te onderzoeken hoeveel vis er omhoog trekt en 
of de vistrap naar behoren werkt. De vistrap is eind 2007 gereed gekomen en daarmee is de Maas in Nederland 
geheel optrekbaar vanuit zee naar Wallonie.  
 
Op het moment van de vangst stond er toevallig 
een heel ontvangstcomitee klaar, met professor 
Philippart van de universteit van Luik, ingenieur 
Gillet van de Waalse waterbeheerder, Reen van 
Beek van de plaatselijke hengelsportvereniging 
en de nodige betrokken Rijkswaterstaters. Berry 
en Jo, de twee vrijwilligers van de 
hengelsportvereniging die de bemonsteringen 
uitvoerden, verzekerden ons dat ze de zeeforel 
er niet zelf hadden ingezet. Een week later, op 
11 juni, werd een tweede zeeforel van 63 cm 
gevangen in de vistrap. Het betrof een paairijp 

mannetje, wat te zien is aan de haakvormige bek. 
Beide zeeforellen zijn vanuit zee de Maas 
opgetrokken en hebben dus al 7 stuwen weten te 
passeren via de vistrappen, hetgeen een 
geweldige prestatie is. De vissen zijn weer netjes 
teruggezet in de Maas zodat ze op weg kunnen 
naar hun paaigebieden,  zoals het zijriviertje de 
Berwinne, of de Ardenner zijrivieren. 
De eerstvolgende stuw die ze in de Maas 
tegenkomen is die van Lixhe, waar een vistrap is 
met een permanente vangkooi. In deze vistrap 
zijn op 7 en 9 juni ook 2 zeeforellen gevangen. 
Dit bleken echter andere exemplaren te zijn. 
Mogelijk zijn deze vissen in het weekend door de 
vistrap van Borgharen gekomen, want dan wordt 
er niet gevist. De zeeforellen uit Lixhe zijn 
overgebracht naar een kweekstation in Wallonie,  
met als doel om jonge zeeforellen te kweken en  
uit te zetten in zijriviertjes in de Ardennen. 
Hiermee wordt het herstel van de 
salmonidenpopulatie in de Maas op gang 
gebracht en verder versneld. Wellicht dat ''onze'' 
zeeforellen ook bij het kweekstation terecht zijn 
gekomen om hun bijdragen te leveren aan het 
herstel van de Maaspopulatie. 
 
p.s. 
Helaas is de vrijwillige bemonsteraar Jo Aarts 
plotseling overleden, twee dagen na de vangst 
van de eerste zeeforel. De tweede zeeforel heeft 
hij helaas niet meer uit de fuik mogen halen. 
We zijn hem zeer dankbaar voor zijn geweldige 
inzet en wensen Berry en de hengelsport-
vereniging VVM  veel sterkte met het verlies. 

 
Het opmeten van de zeeforellen 


